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Axudas destinadas á reparación dos danos causados nas vivendas e no seu enxoval doméstico polos incendios que se produciron en Galicia durante 
o mes de xullo de 2022, con carácter plurianual.  

 

A reparación dos danos causados nas vivendas e no seu enxoval doméstico como consecuencia dos incendios que se produciron en Galicia durante 
o mes de xullo de 2022. Para o caso de que os danos ocasionados determinaran a ruína da vivenda, a axuda poderá destinarse tanto á súa 
reconstrución como á adquisición dunha nova vivenda.

sistema de cobertura de danos, público 

ou privado, do que poidan ser beneficiarias  

danos producidos, as axudas previstas nesta 
resolución concederanse con carácter complementario e serán compatibles en concorrencia con outras subvencións, 
indemnizacións, axudas, ingresos ou recursos procedentes de sistemas públicos ou privados, estatais ou internacionais, ata o 
límite do valor do dano producido ou, de ser o caso, da contía ou porcentaxe deste establecidas nesta resolución. 

 

 

As actuacións poderán estar iniciadas carácter previo á presentación da solicitude ou da resolución de concesión, sempre que se conserven 
fotografías e calquera outro documento que acredite o estado en que quedara a vivenda, as instalacións complementarias ou o enxoval por causa 
dos incendios.

Serán obxecto de axuda os danos causados polos incendios:
A) Na vivenda que constitúa a residencia permanente e habitual dos seus moradores e nas súas instalacións complementarias, na parte non 
comprendida tanto polas axudas que aproben outras administracións públicas como por calquera outro sistema de cobertura de danos, público 
ou privado, estatal ou internacional, de que poidan ser beneficiarias as persoas afectadas.

• Se os danos determinan a ruína da vivenda, a axuda concederase polo importe do 100 % do valor de reposición, sen que en ningún caso 
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dito importe poida superar o límite do 85 % do prezo de venda dunha vivenda protexida de réxime xeral de 120 m2 de superficie útil en 
zona 2, é dicir, 122.400 €.

• Nos casos de rehabilitación ou reparación do inmoble danado, a axuda concederase polo importe correspondente ata cubrir como 
máximo o 100 % do valor de rehabilitación ou reparación, sen que en ningún caso dito importe poida superar o límite do 85 % do prezo 
de venda dunha vivenda protexida de réxime xeral de 120 m2 de superficie útil na zona 2, é dicir, 122.400 €.

B) No resto das vivendas residenciais que non sexan permanentes e habituais e nas súas instalacións complementarias, na parte non comprendida 
tanto polas axudas que aproben outras administracións públicas como por calquera outro sistema de cobertura de danos, público ou privado, 
estatal ou internacional, de que poidan ser beneficiarias as persoas afectadas.

• Se os danos ocasionados determinen a ruína da vivenda, a axuda concederase polo importe do 100 % do valor de reposición, sen que en 
ningún caso o dito importe poida superar o límite do 50 % do 85 % do prezo de venda dunha vivenda protexida de réxime xeral, de 120 
m2 de superficie útil na zona 2, o que ascende a 61.200 €.

• Nos casos de rehabilitación ou reparación do inmoble danado, a axuda concederase polo importe do 100 % do valor de rehabilitación ou 
reparación, sen que en ningún caso dito importe poida superar o límite do 50 % do 85 % do prezo de venda dunha vivenda protexida de 
réxime xeral, de 120 m2 de superficie útil na zona 2, o que ascende a 61.200 €. As vivendas deberanse dedicar, polo menos, a vivenda 
ocasional.

C) Enxoval doméstico das vivendas danadas cando non estean incluídos nas axudas que para o mesmo efecto poidan aprobar outras 
administracións como por calquera outro sistema de cobertura de danos:

• Enxoval de primeira necesidade de vivendas ruinosas que constitúan a residencia permanente e habitual dos seus moradores, o importe 
da axuda será o 100 % dos gastos de reposición, co límite de 15.000 €.

• Enxoval de primeira necesidade de vivendas ruinosas que non sexan permanentes e habituais, o importe da axuda será o 50 % dos gastos 
de reposición, co límite de 5.000 €.

• Nos demais supostos, o importe da axuda será de ata o 100 % dos gastos, co límite de 7.000 €, ou do 50 % dos gastos de reparación ou 
reposición do enxoval, co límite de 3.000 €, en función de que o enxoval sexa o da vivenda habitual e permanente ou o da vivenda 
ocasional, respectivamente.

As persoas beneficiarias das axudas están exentas do cumprimento dos requisitos establecidos no artigo 10.2. da Lei 9/2007, do 13 de xuño.
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a) De ser o caso, documentación acreditativa da representación da persoa que actúe no nome da persoa solicitante. A representación 
deberá acreditarse a través do modelo normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia ou por calquera outro medio 
válido en dereito. O modelo normalizado pódese descargar na seguinte ligazón: https://sede.xunta.gal/modelos-normalizados.

 

e) Autorización expresa das demais persoas propietarias, no caso de que a vivenda pertenza a varias persoas e a solicitude sexa 
presentada por unha sola de elas.

 
 

https://sede.xunta.gal/modelos-normalizados
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